HILUX
ВСЕКИ ПЪТ
ПО-ДОБРИ

Hilux Practic единична кабина
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Качество

ОФИС ПАРКИНГ
КАЧЕСТВО, ИЗДРЪЖЛИВОСТ И НАДЕЖДНОСТ НИКОЙ ТЕРЕН НЕ Е ДОСТАТЪЧНО ТРУДЕН
Забравете тежките дни в офиса - независмо дали е изправен пред труден
терен или стресовете от ежедневието, нищо не може да смути новия Hilux.
Защото този пикап е по-здрав от когато и да е. Базирани на легендарната
сила и надеждност на Hilux, шасито и корпусът с нов дизайн са проектирани
да осигурят стабилност, докато по-издръжливата и по-широка ходова част
осигурява по-висока степен на защита. Всъщност, всички Hilux
компоненти са направени, за да устоят на най-суровите изпитания.
Най-новото шаси допринася и за подобреното управление и комфорт
по време на шофиране, съчетано с ново окачване и преизчислени
предавателни числа на трансмисията. Винаги можете да разчитате
на активния тракшън контрол (A-TRC) и на заключващият се заден
диференциал, за да осигурите оптимално сцепление, когато преминавате
през тежък терен. Всички тези подобрения допринасят за уникалното
чувство на безпроблемно шофиране върху всякакъв терен.

Системата Hill-start Assist Control (HAC)
задържа действието на спирачките
до 5 секунди след освобождаване на
педала, за да подпомогне плавното
потегляне по стръмни наклони,
без автомобилът да потегля назад.
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КОРНФЛЕЙКС ЗА ЗАКУСКА
РАБОТИ УСИЛЕНО,
ТЕГЛИ БЕЗПРОБЛЕМНО
Казват, че закуската е най-важното ядене за деня.
Затова, ако се чудите откъде Hilux притежава такава
сила, отговорът е очевиден: този невероятен пикап
е проектиран най-вече като работен автомобил с
теглителен капацитет от 3.5 тона за Единична и
Удължена кабина (3.2 тона за двойна кабина).
Докато въртящият момент е увеличен, охладителната
способност на двигателя и на трансмисията са
подобрени за безпроблемно теглене. Независимо
дали теглите товари, друг автомобил или каравана,
новият Hilux се справя безпроблемно. Trailer Sway
Control (TSC) системата осигурява стабилността,
като се справя със страничния вятър или
неравности по пътя.

Сега с по-висок въртящ момент и до
3.5 тона теглителна сила, новият Hilux
е способен да тегли всякакви товари
безпроблемно.
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Теглителна сила

На снимката: Hilux Style
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ВРЕМЕ ЗА ИГРИ
ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С
ВЛАСТЕЛИНА НА ВЪРТЯЩИЯ
МОМЕНТ
Hilux предизвиква представата за сила с чисто
новия си дизелов двигател. 2.4 литровия D-4D
се представя отлично благодарение на новата
технология, която драстично увеличава въртящия
момент при ниски и средни скоростни диапазони и
дава безпрецедентно ускорение. Той допринася и за
изключителния теглителен капацитет на Hilux. Този
двигател е проектиран да поддържа нивата на шум
ниски и ефективността висока. Подобрената звукова
изолация може да те накара да забравиш, че шофираш
пикап. Същото важи за ефикасните нови 6-степенни
автоматична и механична трансмисии, които
допринасят за усещане като в луксозен SUV автомобил.

2.4-литровия дизелов двигател
демонстрира отлично представяне при
въртящия момент на ниски и средни
обороти, което се изразява в отлично
ускорение. Консумацията на
гориво е намалена, докато нивото на
шум е сведено до минимум.
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DIESEL

DIESEL

2.4 л D-4D
6 M/T

2.4 л D-4D
6 A/T

Мощност

Мощност

150 к. с.

150 к. с.

Разход на гориво*

Разход на гориво*

7.0 л/100 км

7.8 л/100 км

Емисии CO2*

Емисии CO2*

185 г/км

204 г/км

Ускорение

Ускорение

13.23 секунди

12.75 секунди

Наличен при:

Наличен при:

Всички нива

Style, Invinciblе

M/T = механична трансмисия

A/T = автоматична трансмисия

* Комбиниран цикъл.

Двигатели

На снимката: Hilux Invincible двойна кабина
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Model shown: Hilux Double Cab – High

Toyota Touch® 2
Тази мултимедийна
система ви потапя в свят от
информация и забавления
под формата на 7“ таблет.
Просто превключвате между
отделните екрани, за да
достигнете желаната функция.
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Мултиинформационен дисплей
Новият цветен
мултиинформационен
дисплей ви предоставя важна
информация за пътуването.

Технологии

КОНТРОЛНА ЗАЛА
НОВО ИЗМЕРЕНИЕ НА
ПИКАП ТЕХНОЛОГИЯ
Hilux е оборудван с иновативна технология, проектирана
за да направи всяко пътуване по-комфортно. Например
Toyota Touch® 2 мултимедията със сензорен екран,
в стил таблет, който комбинира множество функции.
Той може да бъде свързан с подобрена аудио система,
а вие можете да регулирате височината на звука от
волана. Друга характеристика на Hilux е новият
4.2” мултиинформационен дисплей на приборното
табло, който включва 3D съобщения, които ви помагат
да шофирате по-ефективно. На него можете да
контролирате борд компютъра, който показва важна
информация за пътуването. Всички тези функции имат
лесен достъп от удобните контроли на волана.

Smart Entry & Start System
Системата ви позволява
да отключите автомобила
чрез бутон на дръжката.
Start/stop бутонът стартира
двигателя. Само трябва да
носите ключа със себе си.

Превключвател за режими
на шофиране
За по-голямо удобство,
Hilux вече разполага и
с превключвател на
режимите на шофиране,
вместо досегашния лост.
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Toyota Safety Sense
Toyota Safety Sense добавя активни системи за
безопасност, за да превърне вашето пътуване в
безгрижно и спокойно изживяване. Три от тези
технологии са в сърцевината на Toyota Safety Sense система за предотвратяване на сблъсък с разпознаване
на пешеходци, сигнализация за напускане на лентата за
движение и асистент за разпознаване на пътните знаци.
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Система за предотвратяване на сблъсък
с разпознаване на пешеходците
Когато бъде открита вероятност за сблъсък, системата
предупреждава с аудио и визуални сигнали, като
задейства и спирачния асистент. Ако шофьорът не
реагира навреме, спирачките реагират автоматично,
за да предостварят или олекотят сблъсъка.

Безопасност

АЗ ПЕЯ ПОД ДЪЖДА
ВИСОКОКАЧЕСТВЕНА СИСТЕМА
ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Когато нещата загрубеят, Hilux блесва със своите
способности. Той е проектиран да издържи и в найтрудните ситуации. Оборудван със системата Toyota
Safety Sense за активна безопасност, включваща PreCollision система за предотвратяване на челен сблъсък
с разпознаване на пешеходци, Lane Departure Alert
система предупреждаваща за напускане на лентата за
движение, и Road Sign Assist асистент за разпознаване на
пътните знаци, за по-безопасно и спокойно шофиране.
Новопроектираните шаси и корпус са изградени
от високоякостна стомана, за да осигурят защитата
пътниците в случай на злополука. Другите активни
технологии за безопасност включват електронната
системата за стабилност (VSC) и седем въздушни
възглавници за отлична безопасност.

Сигнализация за напускане на лентата на движение
Засича маркировките на ленти за движение и
уведомява водача със звуков и визуален сигнал.

Асистент пътни знаци
Разпознава и визуализира информация за пътните
знаци, подавайки аудио и визуален сигнал при
неспазването им.

На снимката: Hilux Invincible двойна кабина
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Удължена кабина

Товароносимост 1,030 кг
Обща маса 3,080 кг
Двигател 2.4л D-4D
Задвижване 2WD/4WD
Трансмисия 6М/Т
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1810 мм

мм

Единична кабина

Тип кабина

ОСНОВИ НА ТОВАРЕНЕТО
БАГАЖНИК ЗА
ВСИЧКИТЕ ВИ НУЖДИ
Новият Hilux има товарна част, подходяща за всяко
предназначение. Каквато и работа да вършите,
Hilux е перфектният автомобил за вас. Интериорът е
новопроектиран с повече място за всички пътници.
На предните седалки има по-голямо пространство за
раменете и главата. Регулирането на местата също е с
увеличен диапазон за по-голямо удобство. Налично е и
по-голямо пространство за краката на задните седалки,
допринасящо за спокойното и комфортно пътуване, до
следващото приключение с Hilux.

1525 мм

Двойна кабина

Товароносимост 1,025 кг
Обща маса 3,150 кг
Двигател 2.4л D-4D
Задвижване 4WD
Трансмисия 6М/Т

Товароносимост 1,040 кг
Обща маса 3,210 кг
Двигател 2.4л D-4D
Задвижване 4WD
Трансмисия 6М/Т и 6А/Т
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ВИНАГИ СТИЛЕН,
БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ
ОТ ЦВЕТА
040 Бяло

* Боя металик.
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218 Черен металик*

Цветове

070 Перлено бяло*

1D6 Сребристо*

1G3 Графитено сиво*

3T6 Огнено червено*

4V8 Авангард бронз*

8X2 Морско синьо*
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НИВО
PRACTIC
Оборудването включва:
—— Халогенни рефлекторни фарове с
автоматично включване (сензор за
светлина)			
—— Стилизирани сребристи стоманени колела
с гуми за всякакъв терен 265/65 R17
—— Предни и задни калобрани
—— Отопляеми странични огледала (черни)
—— Цяла предна седалка за двама
души с покритие от PVC
—— Уретов волан, регулиращ се по
височина и дълбочина
—— Оригинални гумени стелки
—— Kлиматична система с поленов
филтър и филтър за чист въздух
—— Радио CD/MP3/WMA с Aux-in и
USB входове, 2 тонколони и
антена + Bluetooth
—— Алармена система и имобилайзер
—— Система за намаляване на поднасяне
при теглене на ремарке (TSC)
—— 12 V електрически извод отпред
—— Допълнителна защита на
ходовата част
—— Вградени куки за багаж в товарното
отделение
—— Монохромен мултиинформационен
LCD дисплей в приборното табло
—— Бутони за управление на аудиото
и телефона от волана
—— Подлакътник с капак и кутия за вещи,
поставки за чаши и заключваща се жабка
—— Брони, огледала и дръжки на вратите в
черен цвят
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Нива

НИВО
COMFORT
Оборудването на ниво Practic плюс:
—— Стилизирани черни стоманени
колела с гуми за всякакъв терен
265/65 R17
—— Широка предна броня в черен
цвят и широки калници
—— Черни странични огледала
с електрическо управление
и отопление
—— Заключване на задната врата
на товарното отделение
—— Текстилни предни и задни
седалки
—— Мигачи, интегрирани в
страничните огледала
—— Подсилено окачване
—— Блокиране на задния
диференциал
—— 4 тонколони
—— Тонирани в зелено странични
и задно стъкло
—— Отделна седалка за пътника
отпред
—— Централeн подлакътник с капак
и поставка за чаша за задните
места
—— Отопление за краката на
задните пътници
—— Предни и задни електрически
прозорци
—— Ръкохватки над главите и пред
вратите за пътниците отпред
и отзад
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НИВО
STYLE
Оборудването на ниво Comfort плюс:
—— Toyota Touch 2 мултимедийна система:
• 7.0” цветен, сензорен WVGA дисплей
(480 x 800) с интуитивен интерфейс
за местене и прелистване на менюта,
подобно на смартфон,
и 20 eвропейски езика
• Аудиосистема с 6 високоговорителя
• Вграден в таблото радио с FM / AM
тунер, CD-плейър с един слот
(MP3/WMA/DAB)
• USB и аудио входове за свързване
на iPod® и други преносими
MP3 устройства
• Bluetooth® свързаност с мобилни
телефони за разговори със свободни
ръце, за възпроизвеждане на музика
и за автоматично сваляне на
телефонния указател
• Визуализиране на информацията
от борд компютъра и настройките
на автомобила
• Задна камера за подпомагане на
паркирането с визуализация на дисплея
—— Електрически сгъваеми и отопляеми огледала
—— 4.2” мултиинформационен дисплей - борд компютър
—— Кожен волан с управление на аудио системата от волана
—— Фарове за мъгла и дюзи за почистване на фаровете
—— Хромирани странични огледала с електрическо регулиране,
прибиране и отопление
—— Хромирани радиаторна решетка и задна броня
—— Хромирани външни и вътрешни дръжки на вратите
—— Алуминиеви колела 265/65 R17 7,5J
—— Автопилот (Cruise Control)
—— Асистент за движение при стръмно спускане (DАС)
—— 220V електрически извод в купето
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Нива

НИВО
INVINCIBLE
Оборудването на ниво Comfort плюс:
—— Toyota Safety Sense система за активна
безопасност, включваща:
• Pre-Collision System (PCS) - система
за активна безопасност
• Lane Departure Alert (LDA) асистент, следящ за напускане
на лентата за движение
• Road Sign Assist (RSA) асистент, който следи
пътните знаци
• Automatic High-Beam (AHB) автоматично превключване
между къси и дълги светлини		
• Круиз контрол – поддържа предварително зададена скорост,
без да се налага да държите натиснат педала на газта
• Pedestrian Detection – регистрира пешеходци и задейства
спирачната система с цел избягване на сблъсък
• LED фарове с адаптивна система за автоматично регулиране на
височината			
• Алуминиеви колела с 265/60/18 гуми за асфалтови пътища
• Smart Entry&Start система за достъп и стартиране на автомобила
• Подгряване на предните седалки
• Автоматична климатична система
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17" стоманени джанти
стандартни за ниво Practic

17" стоманени джанти
стандартни за ниво Comfort

17" алуминиеви джанти
стандартни за ниво Style

17" аксесоарни джанти

17" аксесоарни джанти

ВЪОРЪЖЕН И ОПАСЕН
КОЛЕЛА И ТАПИЦЕРИИ

18" алуминиеви джанти
стандартни за ниво Invincible
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18" аксесоарни джанти

Колела и тапицерии

черен текстил с овални елементи
стандартно за ниво Comfort

черен текстил с хоризонтални ивици
стандартно за ниво Style

черен текстил с вертикални ивици
стандартно за ниво Invincible

черна кожа/черна кожа
с бежови вложки
аксесоарни тапицерии за всички нива

тъмносива кожа/черна кожа
с тъмнорозови вложки
аксесоарни тапицерии за всички нива

сива кожа/сива кожа
с тъмносиви вложки
аксесоарни тапицерии за всички нива
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Спецификации
ЕКОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ

2.4 литра турбо D-4D
6 M/T

2.4 литра турбо D-4D
6 A/T

Разход на гориво (Директива на EC 715/2007 с последна поправка Директива на ЕC 2015/45W EEC)(Euro 6)
Комбиниран (литра /100 км)

7.0 / 7.1*

8.3

Градски (литра/100 км)

8.2 / 8.3*

9.5

Извънградски (литра /100 км)

6.3 / 6.4*

6.7

Капацитет на резервоара (литри)

80

80

Въглероден двуокис, CO2 (Директива на EC 715/2007 с последна поправка Директива на ЕC 2015/45W EEC)(Euro 6)
Комбиниран (г/км)

185 / 187*

204

Градско движение (г/км)

216 / 218*

250

Извънградско движение (г/км)

167 / 168*

177

Отработени газове (Директива на EC 715/2007 с последна поправка Директива на ЕC 2015/45W EEC)(Euro 6)
Категория

Euro 6

Euro 6

Въглероден окис, CO (мг/км)

136

74

Азотни окиси, NOx (мг/км)

82.2

76.7

Въглеводороди, THC и NOx (мг/км)

95.4

85.4

Твърди частици, PM (мг/км)

1.31

1.25

Ниво на шума (според директива на ЕС 70/157, последна промяна на директива на ЕС 2007/34)
dB(A)

72

69

Разходът на гориво и стойностите на отделяния CO2 са измерени на сериен автомобил в контролирана среда съгласно изискванията на директива на EC 715/2007-692/2008А/ЕС, включително
техните поправки. За допълнителна информация или ако се интересувате от закупуване на нов автомобил, моля да се свържете с “Тойота Балканс” ЕООД или с най-близкия дилър на Toyota.
Разходът на гориво и стойностите на отделяния CO2 на вашия автомобил може да се различават от измерените показатели. Стилът на шофиране, както и други фактори (пътни условия, трафик,
монтирано допълнително оборудване, общо състояние на автомобила, товар, брой на пътниците и др.) играят съществена роля при разхода на гориво и отделяните емисии.
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Спецификации

ДВИГАТЕЛИ

2.4 литра турбо D-4D
6 M/T

2.4 литра турбо D-4D
6 A/T

Код на двигателя

2GD

2GD

Брой цилиндри

4 редови

4 редови

Система на газоразпределение

16 клапана DOHC

16 клапана DOHC

Горивна система

Директно впръскване, комън рейл

Директно впръскване, комън рейл

Работен обем (куб. см)

2393

2393

Диаметър х ход на буталата (мм х мм)

92.0 х 90.0

92.0 х 90.0

Степен на сгъстяване

15.6 : 1

15.6 : 1

Максимална мощност (кВт/об.мин.)

150 к.с. (110/3400)

150 к.с. (110/3400)

Максимален въртящ момент (Нм)

400

400

ДИНАМИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.4 литра турбо D-4D
6 M/T

2.4 литра турбо D-4D
6 A/T

Максимална скорост (км/ч)

170

170

Ускорение 0-100 км/ч (сек)

13.2

12.7

ОКАЧВАНЕ

2.4 литра турбо D-4D
6 M/T

2.4 литра турбо D-4D
6 A/T

Предно

Двоен носач

Двоен носач

Задно

Листови амортисьори

Листови амортисьори

СПИРАЧКИ

2.4 литра турбо D-4D
6 M/T

2.4 литра турбо D-4D
6 A/T

Предни

Вентилирани дискове

Вентилирани дискове

Задни

Барабанни

Барабанни

* Версия Единична кабина.
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Спецификации
2.4 литра турбо D-4D
6 M/T

РАЗМЕРИ И ТЕГЛА

2.4 литра турбо D-4D
6 A/T

Външни размери
Дължина (мм)

5330

5330

Широчина (мм)

1800* / 1855

1855

Височина (мм)

1795* / 1810§ / 1815◊

1815

Предна колея (мм)

1500* / 1540

1540

Задна колея (мм)

1510* / 1550

1550

Преден надвес (мм)

1000

1000

Заден надвес (мм)

1250

1250

Междуосие (мм)

3085

3085

Радиус на завой (м)

6.3* / 6.4

6.4

1732

1732
1170

Външни размери
Дължина (мм)
Височина (мм)

1170* / 1175

Дължина товарен отсек (мм)

2315* / 1810§ / 1525◊

1525

Широчина товарен отсек (мм) (min/max)

1540/1645

1540/1645

Височина товарен отсек (мм)

480

480

Дължина товарно пространство, вдигнати задни седалки (мм)

1555

1555

Общо тегло (кг)

3080* / 3150§ / 3210◊

3210

Полезен товар (кг)

1030 / 1025 / 1040

1040

Собствено тегло (кг)

1975 - 2170

2095 - 2160

Капацитет на теглене - ремарке със спирачки (кг)

3200 / 3500**

3200 / 3500**

Капацитет на теглене - ремарке без спирачки (кг)

750

750

* Единична кабина.
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§

Удължена кабина.

◊

Двойна кабина.

** Единична кабина и удължена кабина.

1795 мм

Спецификации

3085 мм

1510 мм

1800 мм

5330 мм

1800 мм

1540 мм

3085 мм

1550 мм

1855 мм

5330 мм

1855 мм

1540 мм

3085 мм

1550 мм

1855 мм

5330 мм

1855 мм

1815 мм

1810 мм

1500 мм
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Спецификации
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗВЪН ПЪТЯ

2.4 литра турбо D-4D
6 M/T

2.4 литра турбо D-4D
6 A/T

Минимален просвет, клиренс (мм)

225-277* / 225-289§ / 225-293◊

225-293

Ъгъл на заход (°)

30* / 31

31

Ъгъл на потегляне (°)

25* / 26

26

ГУМИ И КОЛЕЛА

Practic

Comfort

Style

Invincible

17" Сиви стоманени колела



–

–

–

17" Черни стоманени колела

–



–

–

17" Алуминиеви колела (6 лъча)

–

–



–

18" Двуцветни алуминиеви колела (6 лъча)

–

–

–



All-Terrain гуми







–

Шосейни гуми

–

–

–



Резервно колело (стоманено)





–

–

Резервно колело (алуминиево)

–

–





* Единична кабина.
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§

Удължена кабина.

◊

Двойна кабина.

** Единична кабина и удължена кабина.

Спецификации и оборудване

Оборудване
Екстериор

Practic

Comfort

Style

Invincible

Черна горна предна решетка





–

–

Хромирана горна предна решетка

–

–





Хромирана лайстна над горната предна решетка

–

–





Черни вложки около предните светлини за мъгла

–

–





Черна предна броня





–

–

Предна броня в цвета на купето

–

–





Черна задна броня





–

–

Хромирана задна броня

–

–





Тясна предна броня



–

–

–

Широка предна броня

–







Черни странични огледала





–

–

Хромирани огледала

–

–





Черни дръжки на вратите





–

–

Хромирани дръжки на вратите

–

–





Черна дръжка на вратата на товарния отсек

–



–

–

Хромирана дръжка на вратата на товарния отсек

–

–





Хромирана рамка на вратата

–

–

–



Хромирана лайстна на прозореца

–

–

–



Затъмнени задни стъкла

–

–





Предна колона в цвета на купето

–







Черна централна странична колона





–

–

Къса антена









Антена на покрива









 = стандартно оборудване за модела

− = не се предлага
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ОБОРУДВАНЕ
Екстериор

Practic

Comfort

Style

Invincible

Функцията на фаровете "Изпрати ме до вкъщи"









Напомняне за изключване на фаровете









Автоматични фарове









Електроуправляеми странични огледала

–







Отопляеми странични огледала









Сгъваеми странични огледала

–

–





Централно заключване с дистанционно управление









Система Smart Entry & Start

–

–

–



Задна врата









Дръжка на задната врата

–







Заключване на задната врата

–







интериор

Practic

Comfort

Style

Invincible

Уретанов волан (4 лъча)





–

–

Тапициран с кожа волан (4 лъча)

–

–





Сребърна вложка във волана

–







Светло сиви шевове на волана

–

–





Сиви рингове около скоростомера









Черна централна конзола







–

Черна вложка в централната конзола





–

–

Сива вложка в централната конзола

–

–





Сива и хромирана вложка в централната конзола

–

–

–



Мултимедиен дисплей и конзола в цвят "Пиано лак"

–

–





Сив кант на мултимедийната конзола

–

–





Тапицирана с кожa топка на скоростен лост

–

–





Хромиран ринг на скоростен лост

–

–





Черна вложка около скоростен лост





–

–
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Оборудване

интериор

Practic

Comfort

Style

Invincible

Хромирана вложка около скоростен лост

–

–





Сива вложка в централната конзола около скоростен лост

–

–





Уретанова ръчна спирачка









Хромиран бутон на ръчната спирачка

–

–





Уретанов подлакътник в централната конзола

–



–

–

Текстилен подлакътник в централната конзола

–

–



–

Тапициран със синтетична кожа подлакътник в централната
конзола

–

–

–



Бели шевове на предния подлакътник

–

–





Сива вложка в предния подлакътник

–

–





Черна горна част на таблото









Черни шевове на горната част на таблото

–

–





Черна долна част на таблото









Черна долна част на таблото (пасажер)









Черни централни въздуховоди









Черни рингове на централните въздуховоди









Хромирани рингове на централните въздуховоди

–

–





Черни странични въздуховоди









Черни рингове на страничните въздуховоди





–

–

Хромирани рингове на страничните въздуховоди

–

–





Сиви вложки на страничните въздуховоди



–





Текстилни подлакътници на предните врати









Черни подлакътници на предните врати









Сиви шевове на предните подлакътници на предните врати

–

–

–



Хромирани интериорни дръжки на вратите

–

–





Вложка във вратата, изпълнена в цвят "Пиано лак"

–

–





 = стандартно оборудване за модела

− = не се предлага
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ОБОРУДВАНЕ
Интериор

Practic

Comfort

Style

Invincible

Кожена тапицерия на подлакътниците на вратите

–

–

–



Бутон за стартиране

–

–

–



Аналогов скоростомер









Ръчно настройване на височина на волана









Ръчно настройване на дълбочината на волана









Усилване на волана









Огледало за обратно виждане с ръчно управление









Камера за обратно виждане

–

–





Статични линии на камерата за обратно виждане

–

–





Климатик







–

Автоматичен климатик

–

–

–



Поленов филтър









Въздушен филтър









Заден подлакътник

–

–





Индивидуална предна пасажерска седалка

–







Ръчна настройка на височината на шофьорската седалка

–

–





Подгряване на предните седалки

–

–

–



Делима 60:40 задна седалка

–







Въздуховоди за краката на пасажерите отзад

–







Предни електроуправляеми стъкла









Задни електроуправляеми стъкла

–







Стъкло на водача с функция 'Auto'









Защита срещу прищипване на всички стъкла

–

–

–


–

Защита срещу прищипване на прозореца на водача







Бутон за заключване на пасажерските стъкла

–







Слънцезащитна лента в горната част на челното стъкло

–

–





UV-филтър на предните странични стъкла









UV-филтър на задните странични стъкла









Индивидуално интериорно осветление за предните места
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Оборудване

Интериор

Practic

Централна интериорна лампа

–







Интегрирана в кората на вратата интериорна лампа

–

–





Система за осветяване при влизане

–







Асистиращи дръжки за предните места

–







Асистиращи дръжки за задните места

–

–





Асистиращи дръжки на предната колона

–







Асистиращи дръжки на средната колона

–

–





Огледало в сенника на водача

–







Огледало в сенника на пасажера

–

–





Comfort

Style

Invincible

Извод 12V за предните места





–

–

Извод 12V за предните места (2)

–

–





Извод 220V за предните места

–

–





Централно заключване









Система против отваряне 'Child lock'

–

–





Напомняне за забравен ключ









Монохромент LCD мултиинформационен дисплей





–

–

Цветен TFT мултиинформационен дисплей

–

–





4.2" мултиинформационен дисплей

–

–





Индикатор за ECO шофиране









Бутон за превключване в режим 4WD

–







Бутон за превключване в режим ECO









Бутон за превключване в режим POWER









Бутони за управление на аудиосистемата от волана

–







Бутони за управление на мултимедийната система от волана

–







Бутон за управление на разговорите от волана









Бутон за подаване на гласови команди от волана

–







Изолация от шума на двигателя









 = стандартно оборудване за модела

− = не се предлага
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ОБОРУДВАНЕ
ОТДЕЛЕНИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ВЕЩИ

Practic

Comfort

Style

Invincible

Кутия за съхранение в подлакътника

–







Подлакътник между предните седалки с плъзгащ мек капак

–







Голямо пространство за съхранение на вещи в предната конзола

–







Долна жабка

–

–





Заключваща се жабка









Горна жабка със система за охлаждане

–

–





Отделения за съхранение на вещи в предните врати









Отделения за съхранение на вещи в задните врати

–

–





Предни поставки за бутилки









Задни поставки за бутилки

–







Предни поставки за чаши









Задни поставки за чаши

–

–





Куки за закачане на дрехи на задните места (2)

–

–





Отделение за съхранение на билети в сенника









Кутия за съхранение на слънчеви очила

–







Джобове в гърбовете на предните седалки

–







Куки за покупки на гърба на седалките

–

–
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Оборудване

МУЛТИМЕДИЯ

Entry

Mid

High

7" мултимедиен дисплей

–

–





Радио CD плейър с възпроизвеждане на MP3 и WMA





–

–

Мултимедийна система Toyota Touch 2

–

–





2 високоговорителя



–

–

–

4 високоговорителя

–



–

–

6 високоговорителя

–

–





Aux-in вход









USB вход









Bluetooth® система









 = стандартно оборудване за модела

Invincible

− = не се предлага
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ОБОРУДВАНЕ
БЕЗОПАСНОСТ

Practic

Comfort

Style

Invincible

Антиблокираща спирачна система с електронно разпределение на
спирачното усилие (ABS + EBD)









Спирачен асистент (BA)









Активни стоп светлини, пулсиращи при внезапни спиране (EBS)









Високо разположена LED стоп светлина









Комбинирани задни стоп светлини









Мултирефлекторни халогенни предни светлини









LED предни светлини

–

–

–



Ръчно регулиране на височината на фаровете







–

Автоматично регулиране на височината на фаровете

–

–

–



Дюзи за почистване на фаровете

–

–





Предни фарове за мъгла

–

–





Дневни светлини







–

LED дневни светлини

–

–

–



Интегрирани в страничните огледала мигачи

–







Круиз контрол

–

–





Асистент за разпознаване на пътни знаци (RSA)

–







Система за контрол на стабилността (VSC)









Система за предупреждение при напускане на пътна лента (LDA)









Система за контрол на стабилността на ремарке (TSC)









Система за активен контрол на сцеплението (А-TRC)









Система за подпомагане на потеглянето по наклон (HAC)









Система за подпомагане на спускането по наклон (DAC)

–

–





Камера за обратно виждане

–

–





Имобилайзер









Сигнал за непоставени предпазни колани на водача и пътника отпред









Сигнал за непоставени предпазни колани на задните седалки

–

–





Настройване на удължителя на предпазния колан (водач)

–

–





Предобтегачи и контрол на затягането
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Оборудване

БЕЗОПАСНОСТ

Practic

Comfort

Style

Invincible

7 SRS въздушни възглавници

–







Автоматичен ключ ON/OFF за въздушната възглавница
на пътника до водача









Сензор за пътник до водача









ISOFIX система за закрепване на детски столчета

–

–





Предни подглавници със система за намаляване
на последствията от камшичен удар









Задни подглавници (3)

–







ДИНАМИКА, ТРАНСПОРТ И ЗАЩИТА

Practic

Comfort

Style

Invincible

Комфортно окачване









Усилено окачване









Система 'Pitch & Bounce Control'









1 тон полезен товар









Заключване на задния диференциал









Подгряване на горивото









Ускорено затопляне на двигателя и Ускорено затопляне
на въздуха в купето (PTC)









Товарен отсек









Вътрешни куки за укрепване на товари

–







Външни куки за укрепване на товари



–

–

–

Тесни странични калници



–

–

–

Широки странични калници

–







Предпазна рамка за кабината





–

–

Предпазни елементи за шасито









Предни калобрани









Задни калобрани









 = стандартно оборудване за модела

 = опция (двойна кабина)

− = не се предлага
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ВСЕКИ ПЪТ
ПО-ДОБРИ

HILUX. ЕТАЛОН ЗА ЗДРАВИНА ОТ 1968г.
www.toyota.bg

За да продължите
Вашето приключение
сканирайте QR кода.

Доколкото е възможно, цялата информация в тази брошура е вярна към момента на предаването й за печат. Подробностите за техническите спецификации и оборудването, които са представени
в настоящата брошура, могат да зависят от местните условия и изисквания и по тази причина може да се отличават от тези на моделите, които се предлагат във Вашия регион. Моля, изисквайте от
Вашия местен търговец на Toyota подробна информация за техническите спецификации и оборудването, които се предлагат за Вашия регион. • Действителните цветове на корпуса могат малко да
се различават от отпечатаните в тази брошура снимки. • Тойота Балканс ЕООД си запазва правото да променя каквито и да било подробности за техническите спецификации и оборудването без
предизвестие. • Авторските права от 2017 г., запазени от Тойота Балканс ЕООД. • Никаква част от настоящата публикация не може да се възпроизвежда без предварителното писмено одобрение
от Тойота Балканс ЕООД. Последна редакция – март 2017.

